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1. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ 

 
Дисципліна «Облік у банках» вивчається студентами денної та 

заочної форми навчання згідно з навчальним планом.  

Метою навчальної дисципліни «Облік у банках» є формування 

сучасної системи знань з теорії і практики бухгалтерського обліку у 

банках. 

Завдання навчальної дисципліни «Облік у банках»: 

1) вивчення теоретичних засад обліку у банках; 

2) ознайомлення із завданнями обліку за різними його 

напрямами; 

3) засвоєння техніки документального оформлення операцій у 

первинних облікових документах та методики реєстрації облікової 

інформації у системі рахунків; 

4) ознайомлення з методикою формування звітних показників 

за даними бухгалтерського обліку у банках. 

Предметом навчальної дисципліни «Облік у банках» є ведення 

обліку банківських операцій. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- вимоги до організації обліку в банках; 

- теоретико-методичні засади бухгалтерського обліку в банках; 

- методику обліку в банках. 

Студенти також повинні вміти: 

- складати первинні бухгалтерські документи з обліку в банках 

та заповнювати на їх основі регістри обліку; 

- здійснювати необхідні розрахунки для реєстрації облікової 

інформації; 

-   складати типові бухгалтерські проведення і формувати 

звітність банківських установ за даними синтетичного і 

аналітичного обліку. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1.  Облік операцій з клієнтами банку 

 

Тема 1. Загальні основи побудови бухгалтерського обліку в банках  

Об’єкти обліку і бухгалтерські рахунки. План рахунків 

бухгалтерського обліку банків і принципи його побудови. Організація 

аналітичного і синтетичного обліку в банках. Банківська документація. 

 

Тема 2. Облік касових операцій 

Організація роботи з готівкою в банках. Документальне забезпечення 

та облік операцій кас з оприбуткування готівки. Документальне 

оформлення та облік видаткових операційних кас. Інкасація грошової 

виручки.  

Аналітичний і синтетичний облік операцій з підкріплення банків 

готівкою. Аналітичний і синтетичний облік операцій з передавання готівки 

між банками. Зберігання і облік цінностей у сховищах. 

 

Тема 3. Облік розрахункових операцій 

Організація обліку безготівкових розрахунків клієнтів банку. Вимоги 

до оформлення розрахункових документів. Аналітичний і синтетичний 

облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями і платіжними 

вимогами-дорученнями. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків із 

застосуванням розрахункових чеків. Аналітичний і синтетичний облік 

операцій при розрахунках акредитивами. Безспірне стягнення коштів. 

Аналітичний і синтетичний облік розрахунків клієнтів з використанням 

банківських пластикових карток. 

 

Тема 4. Облік операцій з кредитування 

Сутність, принципи і функції кредиту. Організація обліку кредитних 

операцій. Характеристика рахунків для обліку кредитних операцій. 

Аналітичний і синтетичний облік кредитних операцій. Аналітичний і 

синтетичний облік операцій з формування і використання резерву на 

покриття можливих втрат за кредитами. 

Аналітичний і синтетичний облік простроченої та сумнівної 

заборгованості за наданими кредитами. Порядок списання безнадійних 

кредитів. Аналітичний і синтетичний облік операцій кредитного характеру 

на прикладі факторингових операцій. Аналітичний і синтетичний облік 

операцій з нарахування і справляння процентів за користування 

банківськими кредитами та комісійних за надання послуг кредитування.  

Аналітичний і синтетичний облік кредитів овердрафт.  
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Тема 5. Облік депозитних операцій 

Характеристика та організація обліку депозитних операцій.  

Аналітичний і синтетичний облік залучених та розміщених депозитів. 

Аналітичний і синтетичний облік нарахування та сплати процентів за 

депозитними рахунками. Аналітичний і синтетичний облік формування і 

використання спеціальних резервів на покриття можливих втрат за 

розміщеними депозитами. 

 

Тема 6. Облік операцій в іноземній валюті 
Характеристика та організація обліку валютних операцій. Оцінка 

об’єктів обліку в іноземній валюті. Характеристика поточних рахунків 

клієнтів в іноземній валюті. Порядок здійснення операцій на поточних 

рахунках клієнтів в іноземній валюті. Аналітичний і синтетичний облік 

експортно-імпортних операцій та операцій з купівлі-продажу іноземної 

валюти й банківських металів. 

 

Змістовий модуль 2. Облік внутрішньобанківських операцій 

 

Тема 7. Облік капіталу банку 

Поняття капіталу банку. Характеристика рахунків для обліку власного 

капіталу. Аналітичний і синтетичний облік операцій з формування 

статутного капіталу. Аналітичний і синтетичний облік операцій банку з 

акціями власної емісії при їх викупі, перепродажу, анулюванні. 

Аналітичний і синтетичний облік нарахування дивідендів акціонерам за 

акціями банків. 

 

Тема 8. Облік операцій з основними засобами 

Поняття основних засобів. Документальне оформлення операцій з 

обліку основних засобів. Аналітичний і синтетичний облік руху основних 

засобів. Аналітичний і синтетичний облік переоцінки та поточного 

ремонту основних засобів. Аналітичний і синтетичний облік основних 

засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту. Інвентаризація 

основних засобів і відображення в обліку її результатів. 

 

Тема 9. Облік операцій з нематеріальними активами 

Сутність нематеріальних активів банку. Документальне оформлення 

операцій з обліку нематеріальних активів. Господарські операції з 

нематеріальними активами та їх аналітичний і синтетичний облік. 

Характеристика рахунків для обліку операцій з нематеріальними активами. 
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Тема 10. Облік операцій з цінними паперами 

Сутність та класифікація операцій з цінними паперами. Організація 

аналітичного і синтетичного обліку операцій з цінними паперами. 

Характеристика рахунків для обліку операцій з цінними паперами. 

Аналітичний і синтетичний облік цінних паперів у портфелі банку на 

продаж. Аналітичний і синтетичний облік вкладень банку в боргові цінні 

папери. Аналітичний і синтетичний облік комісійних операцій банку з 

цінними паперами. 

 

Тема 11. Облік операцій з лізингу 

Сутність оперативного та фінансового лізингу. Характеристика 

рахунків для обліку операцій за лізингом. Аналітичний і синтетичний 

облік оперативного лізингу. Аналітичний і синтетичний облік фінансового 

лізингу банком - лізингодавцем та банком - лізингоодержувачем. 

Аналітичний і синтетичний облік доходів за лізингом у вигляді процентів.  

 

Тема 12. Облік доходів і витрат 

Сутність та визнання доходів і витрат. Класифікація доходів і витрат 

банку. Організація обліку доходів і витрат. 

Характеристика рахунків для обліку доходів і витрат. Аналітичний і 

синтетичний облік доходів і витрат на основі базових принципів МСБО. 

Аналітичний і синтетичний облік фінансових результатів і розподілу 

прибутку.  

 

 

 

3. ТЕМИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Проведення практичних занять з дисципліни «Облік у банках» 

передбачає розгляд передбачених робочою програмою і прочитаних 

на лекціях тем та виконання декількох практичних завдань.  

Теми та зміст практичних занять відповідно до робочої програми 

подано у табл. 1. 
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Таблиця 1 

Теми та зміст практичних занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 2 3 4 

1. Тема 1. Опрацювання фундаментальної облікової 

моделі на прикладі банківських установ 

Зміст роботи: Ознайомити студентів з 

фундаментальною обліковою моделлю банків. 

Вивчення процесу реформування обліку  у банках. 

2 - 

2. Тема 2. Формування кореспонденцій рахунків з обліку 

касових операцій, складання касових документів 

Зміст роботи: Дослідити процедуру формування 

основних проведень з обліку операцій з надходження 

готівки до каси банку. Складання заяви на переказ 

готівки. 

2 1 

3. Тема 2. Формування кореспонденцій рахунків з обліку 

касових операцій, складання касових документів 

Зміст роботи: Дослідити процедуру формування 

основних проведень з обліку операцій з вибуття 

готівки з каси банку. Складання грошового чека. 

2 1 

4. Тема 3. Формування кореспонденцій рахунків з обліку 

розрахункових операцій, складання платіжних 

доручень 

Зміст роботи: Дослідити процедуру формування 

основних проведень з обліку операцій з надходження 

коштів на поточний рахунок підприємства. 

Визначення залишку на поточному рахунку суб’єкта 

господарювання.  

2 1 

5. Тема 3. Формування кореспонденцій рахунків з обліку 

розрахункових операцій, складання платіжних 

доручень 

Зміст роботи: Дослідити процедуру формування 

основних проведень з обліку операцій з вибуття 

коштів з поточного рахунку підприємства. Складання 

платіжного доручення. 

2 1 

6. Тема 4. Методика та організація обліку кредитування 

юридичних та фізичних осіб. Розв’язування задач. 

Зміст роботи: Дослідити процедуру формування 

основних проведень з обліку операцій з кредитування 

юридичних осіб.  

2 1 

7. Тема 4. Методика та організація обліку кредитування 

юридичних та фізичних осіб. Розв’язування задач. 

Зміст роботи: Дослідити процедуру обліковування 

операцій з кредитування фізичних осіб. 

2 1 
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продовження табл. 1 
1 2 3 4 

8. Тема 5. Методика та організація обліку депозитних операцій. 

Розв’язування задач. 

Зміст роботи: Дослідити процедуру формування основних 

проведень з обліку депозитів, що залучаються від суб’єктів 

господарювання. 

2 1 

9. Тема 5. Методика та організація обліку депозитних операцій. 

Розв’язування задач 

Зміст роботи: Дослідити процедуру формування основних 

проведень з обліку депозитів, що залучаються від фізичних осіб. 

2 - 

10. Тема 6. Методика та організація обліку операцій в іноземній 

валюті. Обчислення реалізованого та нереалізованого результату 

Зміст роботи: Дослідити процедуру формування основних 

проведень з обліку депозитів, що залучаються від суб’єктів 

господарювання. 

2 1 

11. Тема 6. Методика та організація обліку операцій в іноземній 

валюті. Обчислення реалізованого та нереалізованого результату 

Зміст роботи: Дослідити процедуру формування основних 

проведень з обліку операцій в іноземній валюті. Придбання 

валюти касою банку. 

2 - 

12. Тема 7. Методика та організація обліку капіталу банку. Типові 

проведення з реєстрації статутного капіталу. Розв’язування задач. 

Зміст роботи: Дослідити процедуру формування основних 

проведень з обліку операцій в іноземній валюті. Продаж валюти 

касою банку. 

2 - 

13. Тема 8. Методика та організація обліку операцій з основними 

засобами. Типові проведення з придбання та продажу основних 

засобів, нарахування амортизації. Розв’язування задач. 

Зміст роботи: Дослідити процедуру формування основних 

проведень з обліку операцій з основними засобами. 

2 - 

14. Тема 9. Нематеріальні активи:облік їх придбання. Нарахування 

амортизації прямолінійним методом. Розв’язування задач. 

Зміст роботи: Дослідити процедуру формування основних 

проведень з обліку операцій з основними засобами. Нарахування 

амортизації прямолінійним та кумулятивним методом. 

2 - 

15. Тема 12. Облік доходів і витрат, формування фінансових 

результатів. Розв’язування задач. 

Зміст роботи: Дослідити процедуру формування основних 

проведень з обліку доходів і витрат банків.  

2 - 

 Разом: 
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4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Практичне заняття № 1 

ТЕМА:  «ОПРАЦЮВАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ОБЛІКОВОЇ 
МОДЕЛІ НА ПРИКЛАДІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ» 

 
План заняття: 
1. Реформування бухгалтерського обліку в банківській 

системі України. Система бухгалтерського обліку в банках.  

2. Операційна діяльність у банках: організація та 

забезпечення. Документування операцій у банках. 
3. Характеристика та особливості побудови плану рахунків 

бухгалтерського обліку в банках. 
 

Кількість годин: 2 год. 

Мета заняття: вивчення студентами загальних засад побудови 

обліку у банках та оволодіння практичними навичками створення і 

використання фундаментальної облікової моделі на прикладі 

банків. 

Завдання 1.1 
Використовуючи облікові формули Звіту про фінансовий стан 

(балансу) та Звіту про фінансові результати, обчислити у розрізі 

банків грошову оцінку елементів фінансової звітності, дані яких не 

зазначено у таблиці (тис. грн.). 

Таблиця 1.1 

Елементів фінансової звітності банків 

Н
аз

ви
 б
ан

к
ів

 

Д
ох

од
и

 

В
и
тр

ат
и

 

А
к
ти

ви
 

В
л
ас

н
и
й

 

к
ап

іт
ал

 

Зо
бо

в’
яз

ан
н
я 

Ч
и
ст

и
й

 

п
р
и
бу

то
к

 

(з
би

то
к

) 

Банк ПАТ  КБ «Рівне» 35030 32090 95500 62500 ? ? 

Банк ПАТ  КБ «Київ» ? 35050 75900 ? 32800 5010 

Банк ПАТ КБ «Тернопіль» 50600 ? ? 65700 48900 10050 

Банк ПАТ  КБ «Львів» ? 60900 85900 ? 40300 10090 

Банк ПАТ КБ «Житомир» 90800 86900 ? 77000 23000 ? 

Завдання 1.2 
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Скласти фундаментальну облікову модель, використовуючи дані 
про залишки за статтями балансу, та вказати номери рахунків, які 
призначені для обліку наведених даних. 

Таблиця 1.2 
Залишки за статтями балансу 

№ 

з/п 

Статті балансу Сума, 

тис. 

грн. 

Належність до активу, 

капіталу чи зобов’язань 

Номер 

рахунку 

А К З  

1. Депозити інших банків 24000     

2. Статутний капітал 55000     

3. Банкноти і монети в касі банку 10000     

4. Прибуток поточного року 4000     

5. Короткострокові вклади фізичних 

осіб 

7000     

6. Комп’ютерна техніка 12000     

7. Кошти на кореспондентському 

рахунку банку в НБУ 

27000     

8. Кредити надані фізичним особам 

на поточні потреби 

50000     

9. Депозити в інших банках 17000     

10. Кошти на поточних рахунках 

клієнтів 

26000     

Завдання 1.3 
Згрупувати рахунки в класи, розділи та групи і проставити їх 

нумерацію згідно з чинним планом рахунків. 
Таблиця 1.3 

Рахунки бухгалтерського обліку банків України 
№ 

з/п 

Назва рахунку Клас Розділ Група Номер 

рахунку 

1. Зареєстрований статутний капітал банку     

2. Банкноти та монети в касі банку     

3. Банківські метали в банку     

4. Кореспондентський рахунок банку в НБУ     

5. Короткострокові кредити в поточну 

діяльність, що надані суб’єктам 

господарювання 

    

6. Кредити на поточні потреби, що надані 

фізичним особам 

    

7. Короткострокові вклади (депозити) 

суб’єктів господарювання 

    

8. Короткострокові вклади фізичних осіб     

9. Витрати майбутніх періодів     

10. Аванси працівникам банку на відрядження     

11. Нарахування працівникам банку за 

заробітною платою 

    

12. Нематеріальні активи     

13. Основні засоби     

Питання для обговорення: 
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1. З якої дати банки працюють за реформованою системою 

обліку? 

2. Які блоки питань охоплювало реформування обліку у 

банках України? 

3. Які існують підсистеми бухгалтерського обліку у банках? 

4. Наведіть порівняльну характеристику фінансового, 

управлінського та податкового обліку у банках. 

5. Сформуйте визначення операційної діяльності банків. 

6. На які види поділяються банківські операції? 

7. Наведіть приклади зовнішніх та внутрішніх первинних 

банківських документів. 

8. Наведіть приклади касових та меморіальних первинних 

банківських документів. 

9. Що таке план рахунків і коли він введений в дію? 

10. Що таке облікова фундаментальна модель? 

�  Література: [1, с. 10-30; 2, с. 7-25; 8] 

 

Практичне заняття № 2 
ТЕМА: «ФОРМУВАННЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ РАХУНКІВ З 

ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, СКЛАДАННЯ КАСОВИХ 
ДОКУМЕНТІВ» 

План заняття: 
1. Організація роботи з готівкою у банках. 

2. Документальне оформлення касових операцій у банках. 

3. Облік касових операцій банків.  
 

Кількість годин: 2 год. 

Мета заняття: практично ознайомити студентів з типовими 

проведеннями з обліку касових операцій. Сформувати заяву на 

видачу готівки. 
Завдання 2.1 

10 січня 201_ р. операційною касою банку ПАТ «Рівне-Банк» 

(МФО – 300099) здійснено низку операцій, наведених у табл.  

Залишок операційної каси банку станом на початок дня складає 

100000 грн.  

Завдання: скласти бухгалтерські проведення за змістом 

господарських операцій, поданих у табл. 2.1, та зазначити документ 
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за кожною операцією; визначити залишок операційної каси станом 

на кінець дня. Для розв’язку задачі слід сформувати журнал 

реєстрації господарських операцій каси банку.  

Таблиця 2.1 

Вихідні дані 
№ 
з/
п 

Зміст операції Сума, 
грн. 

Дебет Кредит Докумен
ти 

1. Видано заробітну плату 
працівникам банку 

27000    

2. Видано аванс працівнику банку 
на господарські витрати 

1200    

3. Здано невикористаний залишок 
авансу на відрядження 
працівником банку 

100    

4. Повернено короткостроковий 
кредит клієнтом-фізичною 
особою 

55000    

5. Поповнено картковий рахунок 
фізичної особи внесенням коштів 
до каси банку 

3100    

6. Повернено з каси довгостроковий 
вклад фізичній особі 

15000    

7. Внесено короткостроковий вклад 
(депозит) фізичною особою  

16500    

8. Видано готівку підприємству з 
його поточного рахунку 

11506    

9. Прийнято готівку від фізичної  
особи для сплати коштів за друк 
статті у науковому виданні 

300 
 

   

10
. 

Відображено комісійну 
винагороду  

6    

Завдання 2.2 
30 січня 201_ р. операційною касою банку ПАТ «Рівне-Успіх» 

(МФО – 300111) здійснено низку операцій, наведених у табл. 2.2.  

Залишок операційної каси банку станом на початок дня складає 

50000 грн.  

Завдання:  

1) скласти бухгалтерські проведення за змістом господарських 

операцій, наведених у табл. 2.2, та зазначити документ за кожною 

операцією;  

2) визначити залишок операційної каси станом на кінець дня. 
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Вихідні дані  
№ 
з/
п 

Зміст операції Сума, 
грн. 

Де 
бет 

Кредит Документ 

1. Внесено кошти підприємством 
для їх зарахування на рахунок 

25000    

2. Повернено довгостроковий 
депозит фізичній особі 

39000    

3. Видано довгостроковий кредит 
клієнту-фізичній особі 

20000    

4. Виплачено премію працівникам 
банку готівкою 

10000    

5. Сплачено фізичними особами 
комунальні платежі без 
відкриття рахунку 

9000    

6. Сплачено клієнтами комісію за 
послуги банку 

100    

7. Внесено довгостроковий вклад 
(депозит) фізичною особою 

55000    

8. Здано невикористаний залишок 
авансу на господарські витрати 

450    

 

Таблиця 2.2 

Приклад заповнення заяви на видачу готівки 
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Питання для обговорення: 

1. Сформулюйте визначення операційної каси. 

2. Який час роботи каси банку називається післяопераційним? 

3. Сформуйте визначення сховища цінностей. 

4. Яким нормативним документом визначаються загальні 

вимоги до оформлення касових документів банків? 

5. Які існують прибуткові і видаткові касові документи? 

6. Яким є термін чинності грошового чека? 

7. Коли використовуються прибутково-видаткові касові 

ордери? 

8. Що обліковується на рахунках 1001 та 1002? 

9. Яким проведенням відображається внесення коштів 

підприємством на поточний рахунок?  

10. Як визначається залишок операційної каси станом на кінець 

дня? 

 

�  Література: [1, с. 62-84; 2, с. 50-65; 8] 

 

Практичне заняття № 3 
ТЕМА: «ФОРМУВАННЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ РАХУНКІВ З 

ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, СКЛАДАННЯ КАСОВИХ 
ДОКУМЕНТІВ» 

План заняття: 
1.  Облік операцій з підкріплення банків готівкою. 

2. Облік розрахунків платіжними картками через банкомат. 
 

Кількість годин: 2 год. 

Мета заняття: практично ознайомити студентів з типовими 

проведеннями з обліку касових операцій. Складання грошового 

чека. Визначення сутності поняття «платіжна картка». 

Завдання 3.1 
Сформувати грошовий чек, використовуючи наступну 

інформацію. 07.04.2013 р. касиру ТзОВ «Рівнебудальянс» Павелко 

Ользі Віталіївні (паспорт СР 502834, що виданий Рівненським МВ 

УМВС України в Рівненській області 05.01.2003 р.) доручено 

отримати готівку у банку АБ «Укргазбанк» (поточний рахунок 
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2600101300076) з метою виплати заробітної плати працівникам 

підприємства за січень у сумі 5000,00 грн.  

Довідкова інформація: керівник ТзОВ «Рівнебудальянс» – 

Лобащук І.І., головний бухгалтер – Філіпова Н.М, керівник АБ 

«Укргазбанк» – Мамчур І.П., операціоніст – Грицюк Ю.В., 

начальник операційного відділу – Ільчук А.П., касир – Мельник І.І. 

Приклад розв’язку практичного завдання.  
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Приклад розв’язку практичного завдання.  

29 січня 201_ р. операційною касою банку ПАТ «Рівне-Банк» 

(МФО – 300023) здійснено низку операцій, наведених у табл. 3.1.  

Таблиця 3.1 

Вихідні дані для виконання задачі  
№  
з/
п 

Зміст операції Сума,  
грн. 

1. Видано готівку з каси банку як підкріплення безбалансового 
відділення 

7000 

2. Видано аванс працівнику банку на господарські витрати 200 
3. Здано невикористаний залишок авансу на відрядження 

працівником банку 
70 

4. Повернено короткостроковий кредит клієнтом-фізичною особою 5000 

Залишок операційної каси банку станом на початок дня – 

29.01.201_ р. складає 30000 грн.  

Завдання:  

1) скласти бухгалтерські проведення за змістом господарських 

операцій та зазначити документ за кожною операцією;  

2) визначити залишок операційної каси на кінець дня. 

Розв’язання. 

Таблиця 3.2 

Журнал реєстрації операцій каси банку ПАТ «Укрсоцбанк» 
Дата Зміст 

господарської 
операції 

Сума Кореспонденція рахунків Документ 

Дебет Кредит 

29.01 Видано готівку з 
каси банку як 
підкріплення  
безбалансового 
відділення 

7000 1007 
«Банкноти та 
монети в 
дорозі» 

1001 

«Банкноти та 

монети в касі 
банку» 

Прибутково-

видатковий 

касовий 

ордер 

29.01 Видано аванс 
працівнику банку 
на господарські 
витрати 

200 3551 
«Аванси 

працівникам 
банку на 

господарські 
витрати» 

1001 

«Банкноти та 

монети в касі 
банку» 

Видатковий 

касовий 

ордер 

29.01 Здано 
невикористаний 
залишок авансу на 
відрядження 
працівником банку 

70 1001 
«Банкноти та 
монети в касі 

банку» 

3550  
«Аванси 

працівникам 
банку на  
витрати з 

відрядження» 
 

Прибутковий 

касовий 

ордер 

29.01 Повернено 
коротко- 
строковий кредит 
клієнтом-фізичною 
особою 

5000 1001 
«Банкноти та 
монети в касі 

банку» 

2202 

«Коротко- 

строкові кредити 

на поточні 

потреби фіз. ос.» 

Заява на 

переказ 

готівки 
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                                         Рахунок 1001  
                 «Банкноти та монети  в касі банку» 

                                       (грн.) 

 Сальдо на початок 

29.01.2012 р. –  30000 грн. 

    

3) 70 1) 7000    

   4) 5000 2) 200    

Оборот по дебету – 

5070 грн. 

Оборот по кредиту – 

7200 

   

Сальдо на кінець 

29.01.2012 р. – 27870 грн. 

    

 

Отже, залишок операційної каси ПАТ «Рівне-Банк» станом на 

кінець дня становить 27870 грн. 

 

 

 

Питання для обговорення: 

1. Що обліковується на рахунках 1001 та 1002? 

2. Які ви знаєте рахунки для обліку готівкових коштів? 

3. Яким проведенням відображається внесення коштів 

підприємством на поточний рахунок?  

4. Яким є зміст проведення: Дебет 1001 Кредит 2625? 

5. Що обліковується на рахунках 3800 та 3801? 

6. Охарактеризуйте процедуру підкріплення каси банку 

готівкою. 

7. Навіщо використовуються платіжні картки? 

8. Які дані на платіжних картках вважаються ембосованими? 

9. Як називаються рахунки 1811 та 1911? 

10. Яким є зміст проведення: Дебет 1001 Кредит 2630? 

 

�  Література: [1, с. 62-84; 2, с. 50-65] 
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Практичне заняття № 4 
ТЕМА: «ФОРМУВАННЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ РАХУНКІВ З 
ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ, СКЛАДАННЯ 

ПЛАТІЖНИХ ДОРУЧЕНЬ» 
 
План заняття: 
1. Відкриття банками рахунків клієнтів.  

2. Використання коштів на поточних рахунках клієнтів. 
 

Кількість годин: 2 год. 

Мета заняття: практично ознайомити студентів з типовими 

проведеннями з обліку розрахункових операцій. Визначення 

залишку на поточному рахунку суб’єкта господарювання. 

 
Завдання 4.1 

Поточний рахунок ТзОВ «Успіх» за номером 2600101300088 

відкрито у ПАТ КБ «Успіх-Рівне» (МФО – 395299). Залишок за 

поточним рахунком на початок дня – 09.09.201_р. – 55000 грн.  

Завдання: скласти бухгалтерські проведення за операціями 

банку; зазначити документ за кожною операцією; визначити 

залишок за рахунком клієнта на кінець дня – 09.09.201_ р., якщо 

впродовж операційного дня за рахунком клієнта було здійснено 

наступні операції (табл. 4.1). Для розв’язку задачі сформувати 

журнал реєстрації господарських операцій каси банку.  

Таблиця 4.1 

Вихідні дані  
№ 
з/п 

Зміст операції Сума, 
грн. 

Дебет Кредит Документи 

1 2 3 4 5 6 
1. Сплачено податок на доходи 

фізичних осіб 
3000    

2. Сплачено єдиний соціальний 
внесок  

5000    

3. Внесено кошти 
підприємством на поточний 
рахунок як невикористані на 
виплату заробітної плати 

9000    

4. Відображено банком 
комісійні  

100    

5. Перераховано комісійні банку 
  

100    
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Продовження табл. 4.1 
1 2 3 4 5 6 
6. Перераховано кошти для 

вкладу на депозит у даному 
банку строком на 3 місяці   

7500    

7. Підприємству надійшов аванс 
на поточний рахунок  
від генпідрядника, що 
обслуговується в тому ж 
банку 

25000    

8. Оплачено вартість палива 
постачальнику, що 
обслуговується в ПАТ 
«Фінанси та кредит» 

7000 
 

   

9. Внесено підприємством 
невикористаний підзвітною 
особою залишок авансу до 
каси банку з метою їх 
зарахування на рахунок 

400    

 
Завдання 4.2 

Поточний рахунок ТзОВ «Креатив» за номером 2600222300099 

відкрито у ПАТ КБ «Рівне-Банк» (МФО – 355888). Залишок за 

поточним рахунком на початок дня – 10.01.201_р. – 100000 грн.  

Завдання:  

1) скласти бухгалтерські проведення за операціями банку; 

2) зазначити документ за кожною операцією; 

3) визначити залишок за рахунком клієнта на кінець дня – 

10.01.201_ р., якщо впродовж операційного дня за рахунком клієнта 

було здійснено наступні операції (табл. 4.2). Для розв’язку задачі 

сформувати журнал реєстрації господарських операцій каси банку.  

Таблиця 4.2 

Вихідні дані  
№ 
з/п 

Зміст операції Сума, 
грн. 

Дебет Кредит Документи 

1. Перераховано кошти 
підприємству, що 
обслуговується у банку «Банк 
Форум» за придбані товари 

15000    

2. Надійшли кошти від покупця, 
який обслуговується в цьому ж 
банку 

5000    

3. Отримано готівку до каси 
підприємства з метою виплати 
відрядних працівникам 
 

800    
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Продовження табл. 4.2 
1 2 3 4 5 6 
4. Відображено банком комісійні у складі 

доходів від розрахунково-касового 
обслуговування клієнтів 

10    

5. Перераховано комісійні банку  10    
6. Отримано довгостроковий кредит у 

поточну діяльність 
55000    

7. Повернено на поточний рахунок кошти з 
довгострокового вкладу  

22090    

8. Сплачено до бюджету ПДВ 6280    
9. Надійшли кошти від покупця, який 

обслуговується в банку «Крейзі-Банк» 
17990    

10. Надійшли кошти від банку за 
користування вільними залишками  

10    

 
 

Питання для обговорення: 

1. Яким нормативним документом визначається порядок 

відкриття банками  рахунків клієнтів? 

2. Які рахунки відкривають банки своїм клієнтам? 

3. За якою схемою відкриваються банками поточні рахунки для 

юридичних та фізичних осіб? 

4. Сформулюйте визначення сутності безготівкових 

розрахунків. 

5. Які існують платіжні інструменти? 

6. Наведіть визначення понять: «бенефіціар», «виконуючий 

банк». 

7. У яких випадках застосовується інкасове доручення? 

8. Впродовж якого терміну банк, що обслуговує стягувача, 

приймає до виконання інкасові доручення? 

9. Яким є облік операцій з використанням інкасових доручень? 

10. Як визначити залишок коштів на поточному рахунку станом 

на кінець дня? 

 

 

�  Література: [1, с. 84-108; 4] 
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Практичне заняття № 5 
ТЕМА: «ФОРМУВАННЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ РАХУНКІВ З 
ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ, СКЛАДАННЯ 

ПЛАТІЖНИХ ДОРУЧЕНЬ» 
План заняття: 
1. Визначення залишків на поточних рахунках клієнтів. 

2. Облік безготівкових розрахунків у банку. 
 

Кількість годин: 2 год. 

Мета заняття: практично ознайомити студентів з типовими 

проведеннями з обліку розрахункових операцій. Складання 

платіжного доручення. 

Завдання 5.1 
Скласти платіжне доручення, з допомогою якого клієнт банку 

ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснює перерахування коштів з поточного 

рахунку за придбані паливно-мастильні матеріали (ПММ).  

Таблиця 5.1 

Вихідні дані для формування платіжного доручення 
№ 

з/п 

Назва реквізиту 

1. Номер платіжного доручення 1 

2. Дата складання 01.12.201_ 

3. Назва клієнта банку ПАТ «Облік» 

4. Назва постачальника ПММ ПрАТ «Креатив» 

5. Код за ЄДРПОУ клієнта банку 23082263 

6. Код за ЄДРПОУ постачальника ПММ 86082263 

7. Банк постачальника ПММ ПАТ «Рівне-Банк» 

8. МФО ПАТ «ПриватБанк» 333391 

9. МФО банка постачальника ПММ 333325 

10. Номер поточного рахунка клієнта банку 26001013000761 

11. Номер поточного рахунка постачальника ПММ 260010120001 

12. Дата одержання платіжного доручення банком 02.12.201_ 

13. Дата проведення платіжного доручення 

банком 

02.12.201_ 

14. Сума перерахування, грн. (в т.ч. ПДВ) 36000 

15. Керівник клієнта банку Панько О.О. 

16. Головний бухгалтер клієнта банку Климчук Н.О. 

17. Керівник постачальника ПММ Войтків О.Є. 

18. Головний бухгалтер постачальника ПММ Маслюк О.Л 

19. Операціоніст ПАТ КБ ПриватБанк Кричун О.Т. 

20. Керівник ПАТ КБ ПриватБанк Величко Ю.А. 

Приклад розв’язку практичного завдання.  
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Завдання: сформувати платіжне доручення, використовуючи 

наступні дані (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

№ 

з/п 

Назва реквізиту Значення 

1. Номер платіжного доручення 1 

2. Дата складання 01.12.2012 

3. Назва клієнта банку ПАТ «Облік» 

4. Назва постачальника ПММ ПрАТ «Фортуна» 

5. Код за ЄДРПОУ клієнта банку 23082263 

6. Код за ЄДРПОУ постачальника ПММ 86082263 

7. Банк постачальника ПММ ПАТ «Рівне-Банк» 

8. МФО ПАТ КБ «ПриватБанк» 333391 

9. МФО банка постачальника ПММ 333325 

10. Номер поточного рахунка клієнта банку 26001013000761 

11. Номер поточного рахунка постачальника ПММ 26001012000001 

12. Підстава платежу Рах. 15 від 31.11.12 р. 

13. Дата одержання платіжного доручення банком 02.12.2012 

14. Дата проведення платіжного доручення банком 02.12.2012 

15. Сума платежу, грн. (в т.ч. ПДВ) 36000,00 

16. Керівник клієнта банку Величко Ю.А. 

17. Головний бухгалтер клієнта банку Климчук Н.О. 

18. Керівник постачальника ПММ Войтків О.Є. 

19. Головний бухгалтер постачальника ПММ Маслюк О.Л 

20. Операціоніст ПАТ КБ «ПриватБанк» Павловська Н.С. 

21. Керівник ПАТ КБ «ПриватБанк» Красняк О.Н. 

Розв’язання. 
Платіжне доручення                                  

     від  “01”  грудня  2012 р.                               Одержано банком 

Платник   ПАТ «Облік»                                                                                               “02”  грудня 2012 р. 

Код
                                                                                                                                                                                                  Павловська  Н.С.        

 

          
Банк платника    ПАТ КБ «ПриватБанк»                                                                          

                                                   Код банку            ДЕБЕТ рах. №              Сума 

                                                                     
 

Одержувач   ПрАТ «Фортуна» 

Код  

                                                                Код банку           КРЕДИТ рах. № 

Банк одержувача   

ПАТ «Рівне-Банк»        

                                                    
Сума словами: Тридцять шість тисяч грн. 00 коп.         

Призначення платежу: Оплата за ПММ згідно з рах. № 15 від 31.11.12 р., в т.ч. ПДВ – 6000,00 грн. 
                     Проведено банком 

                                                                                       Величко Ю.А. 

            М.П.                                                                         Климчук Н.О.                                                                              
“02”  грудня 2012 р.

               

23082263 

333391 26001013000761 

26001012000001 

333325  
86082263 

36000,00 

ДР 
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Завдання 5.2 
Завдання: скласти бухгалтерські проведення за даними 

банківської виписки ПП «Креатив», що обслуговується у відділенні 

АБ «Укргазбанк» (табл. 5.3). 

Довідкова інформація: 

АБ «Укргазбанк», МФО 320478 

ПП «Креатив», ЄДРПОУ 01273322 

Виписка по рахунку № 2600191144 з 13.03.2013 р. по 13.03.2013р. 

Дата попередньої операції: 12.03.2013 р. 

Вхідний залишок: 5155,50 грн. 

Валюта: 980 гривня. 

Таблиця 5.3 

Банківська виписка 
Номер 

докум. 

Дебет Кредит Реквізити кореспондента Призначення 

платежу МФО Назва 

1 2 3 4 5 6 
6244_1  8000,00 320147 ЄДРПОУ 

23697280 

10020115 

Каса без 

балансового 

відділення № 

115/17 

Зарахування 

готівкової виручки 

1196  6600,00 320478 ЄДРПОУ 

34580727 

26000290998 

ТзОВ 

«Міськжитло» 

Аванс на 

виконання 

будівельних робіт 

згідно дог. 25 від 

25.02.13 р. в т.ч. 

ПДВ -1100,00 
845 3000,00  320478 ЄДРПОУ 

23697280 

10020115 

Каса без 

балансового 

відділення № 

115/17 

Видача по чеку. 

Аванс за березень 

2013 р. 

6244_1 30,00  320478 ЄДРПОУ 

23697280 

6110100721152 

Плата за касове 

обслуговування по 

рах. 2600191144 

згідно з договором 

«Стандарт» 
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Продовження табл. 5.3 

1 2 3 4 5 6 
58 130,00  830017 ЄДРПОУ 

21098440 

3719510100171

7 

Управління 

ПФУ в м. Рівне 

*; 101; ; ЄСВ 

нарах. із авансу за 

березень   2013 р. 

59 500,00  830017 ЄДРПОУ 

23697280 

3719408300017 

Місцевий          

м. Рівне 

*; 101; ; ПДФО із 

авансу за березень 

2013 р. 

60 3600,00  380009 ЄДРПОУ 

35658872 

2600212542 

ПП «Майстер» 

Оплата за БМР зг. 

рах. 15 від 

12.03.2013 р. у т.ч. 

ПДВ-600грн. 

 

Питання для обговорення: 

1. Яким є призначення платіжного доручення? 

2. Сформуйте визначення платіжної вимоги-доручення. 

3. Хто заповнює частини платіжної вимоги-доручення? 

4. Впродовж якого терміну банк платника приймає до 

виконання платіжну вимогу-доручення від платника? 

5. Що таке платіжна вимога? 

6. Впродовж якого терміну приймають до виконання платіжні 

вимоги банки, що обслуговують стягувача та платника?  

7. Сформуйте визначення розрахункового чека. 

8. Хто такі чекодавець та чекодержатель? 

9. Впродовж скількох днів чек із чекової книжки 

пред'являється до оплати в банк чекодержателя? 

10. Наведіть визначення акредитива. 

11. Сформуйте визначення поняття «бенефіціар». 

12. У яких випадках застосовується інкасове доручення? 

13. Скільки днів приймаються до виконання інкасові 

доручення? 

14. Яким є облік операцій з використанням інкасових доручень? 

15. Який банк вважається авізуючим? 

�  Література: [1, с. 84-108; 4] 
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Практичне заняття № 6 
ТЕМА: «МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ 

КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ. 
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ» 

 

План заняття: 
1. Сутність кредиту, його форми. 

2. Бухгалтерський облік операцій з кредитування суб’єктів 

господарювання. 
Кількість годин: 2 год. 

Мета заняття: Формування професійних умінь і навичок 

студентів зі складання типових проведень з обліку операцій з 

кредитування юридичних осіб. 

Завдання 6.1 
ПАТ КБ «Креатив-Банк» (МФО–305299) надав кредит ТзОВ 

«Успіх» на закупівлю матеріалів, що використовуються для 

здійснення основної діяльності. Дата укладання кредитного 

договору – 01.02.201_ р. Основна сума кредиту 100 000 грн. Дата 

зарахування коштів на поточний рахунок ТзОВ «Успіх» – 

2600101300023, що обслуговується в у ПАТ КБ «Креатив-Банк» – 

01.03.201_ р. Одноразова комісія банку – 2000 грн. Ставка кредиту – 

18% річних. Термін дії – 3 місяці. Погашення номіналу кредиту – 

01.06.201_ р. Проценти нараховуються за методом факт/факт 25 

числа поточного місяця за весь місяць та сплачуються в останній 

день поточного місяця. 

Завдання: відобразити операції на рахунках  бухгалтерського 

обліку ПАТ КБ «Креатив-Банк», зазначити необхідні документи. 

Для розв’язку задачі слід сформувати журнал реєстрації 

господарських операцій банку (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1 

Журнал реєстрації господарських операцій банку 
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сума Документ 
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Завдання 6.2 

Кредитним договором, що укладено між ПАТ КБ «Рівне-банк» 

та ТОВ «Сяйво» 01.10.201_ р., визначено ліміт овердрафту за 

поточним рахунком на суму 20 000 грн. 25.10.201_ р. ТОВ «Сяйво» 

перерахувало кошти ПрАТ «Дельта», що обслуговується в банку 

ПАТ КБ «Фінанси та кредит» у сумі 120 000 грн., хоча залишок на 

рахунку становив 110 000 грн. Нарахування відсотків за 

овердрафтом відбувається в останній день поточного місяця. 

Заборгованість за овердрафтом та за відсотками за умовами 

договору має сплачуватись з першого по п’яте число місяця 

наступного за їх використанням. Проценти нараховуються за 

методом 30/360, процентна ставка становить 20% річних. 

Завдання: відобразити операцій на рахунках бухгалтерського 

обліку ПАТ КБ «Рівне-банк» за період з першого жовтня по шосте 

листопада, якщо п’ятого листопада клієнтом не було сплачено ані 

відсотки за користування овердрафтом, ані заборгованість за ним.  
 

Завдання 6.3 
ПАТ КБ «ПриватБанк» надав кредит ПП «Креатив» в 

інвестиційну діяльність. Дата укладання кредитного договору – 

03.04.2013 р. Основна сума кредиту – 200 000 грн. Дата 

зарахування коштів на поточний рахунок ПП «Креатив», що 

обслуговується у ПАТ КБ «ПриватБанк»,  – 03.04.2013 р. 

Одноразова комісія банку –  3000 грн. Ставка кредиту – 18,5 % 

річних. Термін дії – 3 місяці. Погашення номіналу кредиту – 

03.07.2013 р. Проценти нараховуються за методом «30/360» в 

останній день поточного місяця за весь місяць і сплачуються 

також в останній день поточного місяця.  

Завдання: відобразити операції на рахунках бухгалтерського 

обліку ПАТ КБ «ПриватБанк», зазначити необхідні документи. Для 

розв’язку задачі слід сформувати журнал реєстрації господарських 

операцій банку за запропонованим зразком (табл. 6.1). 

 
Питання для обговорення: 

1. Сформулюйте визначення економічної сутності кредиту. 

2. Перерахуйте існуючі форми кредитів і розкрийте їх сутність. 

3. Які вам відомі принципи кредитування? 
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4. Який нормативно-правовий документ регулює відображення 

в бухгалтерському обліку типових кредитних операцій банків? 

5.  За якою схемою побудовані синтетичні балансові рахунки, 

що призначені для обліку кредитних операцій? 

6. На яких рахунках обліковується основна сума (тіло) наданих 

кредитів для юридичних та фізичних осіб? 

7. Залежно від яких видів діяльності класифіковано кредити у 

чинному Плані рахунків бухгалтерського обліку банків України? 

8. Що прийнято вважати забезпеченням кредиту?  

9. Чи враховується перший і останній день дії кредитного 

договору при розрахунку процентів за кредитами? 

10. Які вам відомі методи нарахування відсотків за кредитами? 

 

�  Література: [1, с. 107-127; 2, с. 76-113; 5] 

Практичне заняття № 7 
ТЕМА: «МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ 

КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ. 
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ» 

 

План заняття: 
1. Види кредитів. 

2. Бухгалтерський облік операцій з кредитування фізичних 

осіб. 
 
Кількість годин: 2 год. 

Мета заняття: Формування професійних умінь і навичок 

студентів зі складання типових проведень з обліку операцій з 

кредитування фізичних осіб. 

 
Завдання 7.1 

ПАТ КБ «Фарт-Банк» (МФО–305299) 01.04.201_ р. надав 

короткостроковий кредит фізичній особі Єрмакові О.О. на поточні 

потреби. Основна сума кредиту 50 000 грн.   

Одноразова комісія банку – 500 грн. Ставка кредиту – 24 % 

річних. Термін дії – 3 місяці. Погашення номіналу кредиту – 

01.07.201_ р. Проценти нараховуються за методом факт/факт 30 
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числа поточного місяця за весь місяць та сплачуються в останній 

день поточного місяця. 

Завдання: відобразити операції на рахунках  бухгалтерського 

обліку ПАТ КБ «Фарт-Банк», зазначити необхідні документи. Для 

розв’язку задачі слід сформувати журнал реєстрації господарських 

операцій банку. 

 
Завдання 7.2 

1 квітня 201_ р. банк видав кредит фізичній особі на купівлю 

будинку в сумі 75000 під 18 % річних на 2 роки шляхом 

перерахування на платіжну картку. Сплата процентів за кредит 

здійснюється щомісячно, база нарахування – факт/365. Порука за 

договором становить 75000 грн.  Забезпечення кредиту – будинок, 

його вартість – 200000 грн. По закінченню терміну дії кредитної 

угоди кредит був пролонгований на 364 дні (згідно з укладеною 

додатковою угодою до кредитного договору), підвищено суму 

кредиту на 37500 грн. і збільшено ставку кредиту на 1 %. 

Скласти бухгалтерські проведення за операціями банку за 

квітень-травень 201_ р., квітень-травень 201_+1 р. і квітень 

201_+2р. і вказати документи, що формуються під час виконання 

відповідних операцій. 

 

Питання для обговорення: 

1. Яким проведенням можна відобразити у позабалансовому 

обліку надані зобов’язання з кредитування? 

2. Залежно від яких видів діяльності класифіковано кредити у 

чинному Плані рахунків бухгалтерського обліку банків України? 

3. Що прийнято вважати забезпеченням кредиту? 

4. Чим застава відрізняється від гарантії? 

5. Який нормативно-правовий документ регулює правила обліку 

доходів за кредитними операціями банку?  

6. Чи враховується перший і останній день дії кредитного 

договору при розрахунку процентів за кредитами? 

7. Які вам відомі методи нарахування відсотків за кредитами? 

8. Якими проведеннями обліковується нарахування відсотків за 

кредитами в поточну та інвестиційну діяльність, що надані 

суб’єктам господарювання? 
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9. Як відображається в бухгалтерському обліку переведення 

відсотків, що нараховані за кредитами, до складу прострочених? 

10. Чим овердрафт відрізняється від факторингу? 

 

�  Література: [1, с. 107-127; 2, с. 76-113; 5] 

 

Практичне заняття № 8 
ТЕМА: «МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ 

ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ» 
План заняття: 
1. Економічна сутність вкладів (депозитів) та їх 

класифікація. 

2. Облік вкладів (депозитів) на вимогу клієнтів банку. 
Кількість годин: 2 год. 

Мета заняття: Формування професійних умінь і навичок 

студентів з обліковування депозитів, що залучаються від суб’єктів 

господарювання.  

Завдання 8.1 
11 серпня 201__ р. ПАТ «Рівне-Банк» (МФО – 334331) укладено 

договір і залучено депозит від банку ПАТ КБ «Успіх-Банк» (МФО – 

305299) у сумі 850000 грн. строком на 3 місяці під 19,5 % річних. 

Нарахування процентів відбувається щомісячно за методом 

факт/факт в останній день кожного місяця. Сплата процентів та 

повернення основної суми депозиту – в останній день дії 

депозитного договору. 

Завдання: відобразити операції на рахунках бухгалтерського 

обліку ПАТ КБ «Успіх-Банк», зазначити необхідні документи. Для 

розв’язку задачі слід сформувати журнал реєстрації господарських 

операцій банку за зразком, наведеним у табл. 8.1. 

Таблиця 8.1  

Журнал реєстрації господарських операцій банку 
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сума Документ 
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Завдання 8.2 

01 вересня 201_ р. ПАТ «Фортуна-банк» (МФО – 339022) 

залучено депозит від ТзОВ «Рівнебуд» у сумі 100000 грн. строком  

на 3 місяці під 13 % річних. Проценти сплачуються у кінці 
терміну дії депозитного договору, метод нарахування – факт/факт. 

Депозит повертається своєчасно, шляхом перерахування на 

поточний рахунок вкладника – 26001013000777. 

Завдання: скласти бухгалтерські проведення за операціями ПАТ 

«Фортуна-банк», вказати необхідні документи. Для розв’язку задачі 

слід сформувати журнал реєстрації господарських операцій банку 

за зразком, наведеним у табл. 8.1. 

 
Питання для обговорення: 

1. Сформулюйте визначення економічної сутності депозиту.  

2. Яким документом регламентовано загальний порядок 

залучення банками України грошових коштів або банківських 

металів від юридичних і фізичних осіб на їх поточні та вкладні 

(депозитні) рахунки та розміщення ощадних (депозитних) 

сертифікатів? 

3. За якими основними ознаками класифікуються депозити 

(вклади)? 

4. Розкрийте сутність строкових депозитів та депозитів до 

запитання. 

5. Який нормативно-правовий документ регулює відображення 

в бухгалтерському обліку типових кредитних та вкладних 

(депозитних) операцій банків? 

6.  Яким чином нараховуються проценти на вклад, залучений 

відповідно до договору банківського вкладу,? 

7. На яких рахунках обліковуються депозити (вклади) на 

вимогу? 

8.  Яким документом підтверджується залучення банками 

коштів клієнтів на строкові вклади (депозити)? 

9. Чи враховується перший і останній день дії депозитного 

договору при розрахунку процентів за вкладами (депозитами)? 

10.  Якими проведеннями обліковується залучення вкладів від 

фізичних осіб через касу банку? 

�  Література: [1, с. 127-147; 2, с. 65-76; 5; 8] 
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Практичне заняття № 9 
ТЕМА: «МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ 

ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ» 
 
План заняття: 
1. Облік строкових вкладів (депозитів) клієнтів банку. 

2. Облік залучених та розміщених депозитів на 

міжбанківському ринку.   
 

Кількість годин: 2 год. 

Мета заняття: Формування професійних умінь і навичок 

студентів з обліковування депозитів, що залучаються від фізичних 

осіб. 

 
Завдання 9.1 

11 липня 201_ р. ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО – 300023) залучено 

депозит від фізичної особи у сумі 95000 грн. строком  на 3 місяці 

під 14 % річних через касу банку. Проценти сплачуються авансом 

через касу банку, метод нарахування – факт/факт. Депозит 

повертається клієнту своєчасно, шляхом перерахування на 

картковий рахунок вкладника. 

Завдання: скласти бухгалтерські проведення за операціями 

банку, вказати необхідні документи. Для розв’язку задачі слід 

сформувати журнал реєстрації господарських операцій банку.  

 
 

Завдання 9.2 
15 серпня 201_ р. ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО – 300023) залучено 

депозит від фізичної особи у сумі 100 000 грн. строком  на 3 місяці 

під 15,5 % річних через касу банку. Проценти сплачуються після 

закінчення терміну дії депозитного договору і повертаються 

через касу банку, метод нарахування відсотків – факт/факт. Депозит 

повертається клієнту своєчасно, шляхом перерахування на 

картковий рахунок вкладника. 

Завдання: скласти бухгалтерські проведення за операціями 

банку, вказати необхідні документи. Для розв’язку задачі слід 

сформувати журнал реєстрації господарських операцій банку.  
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Питання для обговорення: 

1. Якою є економічна сутність вкладів (депозитів) «овернайт»? 

2. Яким є зміст проведень: Дебет  1510, 1512, 1513 Кредит 1200? 

3. Яким проведенням обліковується нарахування процентів за 

вкладом у банку, що розміщує депозит (вклад)? 

4. Яким чином на рахунках синтетичного обліку формуються 

проведення з повернення депозитів (вкладів) на міжбанківському 

ринку? 

5. Чи враховується перший і останній день дії депозитного 

договору при розрахунку процентів за вкладами (депозитами)? 

6. Якими проведеннями обліковується залучення вкладів від 

фізичних осіб через касу банку? 

7. Якими проведеннями обліковується залучення вкладів від 

суб’єктів господарювання? 

8. Яким чином банк може сплачувати проценти за вкладом 

(депозитом)? 

9. Що спричинює повернення депозиту (вкладу) з ініціативи 

вкладника до закінчення дії договору? 

10. Яка операція на міжбанківському ринку з розміщення вкладу 

є активною, а яка – пасивною? 

11. Що відбувається специфічного на рахунках бухгалтерського 

обліку, якщо дата підписання договору не співпадає з датою 

фактичного розміщення коштів? 

�  Література: [1, с. 127-147; 2, с. 65-76; 5; 8] 

 

Практичне заняття № 10 
ТЕМА: «МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ 

ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ. ОБЧИСЛЕННЯ 

РЕАЛІЗОВАНОГО ТА НЕРЕАЛІЗОВАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ» 

 
План заняття: 
1. Валютні цінності та операції банку з іноземною валютою. 

2. Базові основи облікової процедури за операціями з 

іноземною валютою. 
 

Кількість годин: 2 год. 
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Мета заняття: Формування професійних умінь і навичок 

студентів з обліковування операцій в іноземній валюті на поточних 

рахунках суб’єктів господарювання та визначення реалізованого та 

нереалізованого результату роботи банку. 

Завдання 10.1 
Відповідно до первинних документів ТОВ «Сесія» як клієнт 

ПАТ КБ «ВТБ-Банк» має потребу у закупівлі 30000 доларів США 

для розрахунків за контрактом із нерезидентом. Сума, що зазначена 

у платіжному дорученні клієнта, відповідає гривневому еквіваленту 

30000 доларів США за офіційним курсом 8,15 грн. за один долар 

США, збільшеному на суму комісійної винагороди банку – 0,5 % 

від гривневого еквівалента купленої іноземної валюти. Банку 

вдалось закупити валюту за курсом 8,11 грн. за один долар США.  

Завдання: Відобразити операції на рахунках бухгалтерського 

обліку ПАТ КБ «ВТБ-Банк». 

Завдання 10.2 

ПАТ КБ «Приватбанк» продав за дорученням клієнта виручку у 

сумі 35550 євро. Офіційний курс – 10,65 грн. за одне євро. За 

здійснення такої операції банком стягується комісія у розмірі 0,5%. 

Завдання: Відобразити операції на рахунках бухгалтерського 

обліку ПАТ КБ «Приватбанк». 

 
 

 

Питання для обговорення: 

1. Сформулюйте визначення економічної сутності валютних 

цінностей. Що належить до валютних цінностей? 

2. Хто може здійснювати торгівлю іноземною валютою на 

міжбанківському валютному ринку? 

3. На які види поділяються іноземні валюти за ступенем 

конвертованості? 

4. Які часові категорії виокремлюються під час виконання 

валютних операцій? 

5. З допомогою яких рахунків в обліку фіксується факт 

виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості через 

розбіжності у часі операції і даті розрахунку? 

6. Які вам відомі технічні рахунки? 

7.  Що обліковується на рахунку 6204? 
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8.  Що відноситься до реалізованого фінансового результату?  

Як визначається нереалізований фінансовий результат? 

9. Яким документом оформляються операції з купівлі-продажу 

готівкової іноземної валюти за готівкові гривні у фізичних осіб, що 

здійснюються касою банку? 

10. Якими бухгалтерськими проведеннями відображається 

купівля готівкової іноземної валюти за готівкові гривні касою 

банку? Якими проведеннями супроводжується продаж іноземної 

валюти касою банку? 

 

�  Література: [1, с. 162-181; 2, с. 113-162; 7; 8] 

 

 

 

Практичне заняття № 11 
ТЕМА: «МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ 

ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ. ОБЧИСЛЕННЯ 

РЕАЛІЗОВАНОГО ТА НЕРЕАЛІЗОВАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ» 

 
План заняття: 
1. Валютна позиція банку. 

2. Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за 

дорученням клієнтів. 
 

Кількість годин: 2 год. 

Мета заняття: Формування професійних умінь і навичок 

студентів з обліковування операцій в іноземній валюті та 

визначення реалізованого та нереалізованого результату роботи 

банку. Придбання валюти касою банку. 

Завдання 11.1 

Касою банку ПАТ КБ «Епатаж-Банк» придбано 1 грам золота у 

Ткачука А.О. за ціною 407 грн. Офіційний курс НБУ станом на дату 

придбання золота – 425 грн. за 1 грам золота (1 грам = 0,03 унції). 

Банком продано 1 грам золота для Павлюка І.В. за ціною 472 грн. 

Завдання: відобразити операції на рахунках бухгалтерського 

обліку ПАТ КБ «Епатаж-Банк», зазначити необхідні документи. 
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Для розв’язку задачі слід сформувати журнал реєстрації 

господарських операцій банку за нижче запропонованим зразком 

(табл. 11.1).  

Таблиця 11.1 

Журнал реєстрації господарських операцій банку 
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сума Документ 

      
      

 
Завдання 11.2 

Впродовж дня обмінним пунктом банку ПАТ КБ «Фатум-Банк» 

здійснено наступні операції: 

- куплено 1800 доларів США за курсом 8,05 грн. за долар; 

- продано 1750 доларів США за курсом 8,17 грн. за долар; 

Офіційний курс НБУ – 1 долар США = 8,07 грн. 

Завдання: Обчислити реалізований та нереалізовані результати 

роботи банку; скласти бухгалтерські проведення за операціями 

банку; зазначити необхідні документи. Для розв’язку задачі слід 

сформувати журнал реєстрації господарських операцій банку за 

нижче запропонованим зразком (табл. 11.1). 

 
Питання для обговорення: 

1. Якими бухгалтерськими проведеннями відображається 

купівля готівкової іноземної валюти за  готівку касою банку? 

2. Якими проведеннями супроводжується продаж іноземної 

валюти касою банку? 

3. Якою є економічна сутність проведення: Дебет 1001 Кредит 

3800? 

4. Сформулюйте визначення валютної позиції банку. 

5. Яві вам відомі види валютної позиції банку? 

6. Яким документом визначено механізм здійснення купівлі-

продажу валюти на міжбанківському ринку?  

7. Що є підставою для купівлі іноземної валюти на 

міжбанківському валютному ринку? 

8. Яким є термін чинності заяви про купівлю іноземної валюти 

або банківських металів та заяви про продаж іноземної валюти? 
9. Яким є економічний зміст проведень: Дебет 2900 Кредит 

6114? 
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10. У яких межах уповноважений банк має право купити 

іноземну валюту за безготівкові гривні в НБУ для забезпечення 

виконання заяв і доручень клієнтів та для здійснення власних 

операцій? 

�  Література: [1, с. 162-181; 2, с. 113-162; 7; 8] 

 

Практичне заняття № 12 
ТЕМА: «МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ КАПІТАЛУ 

БАНКУ. ТИПОВІ ПРОВЕДЕННЯ З РЕЄСТРАЦІЇ СТАТУТНОГО  
КАПІТАЛУ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ» 

План заняття: 
1. Характеристика банківської системи України. 

2. Облік операцій з формування статутного капіталу банку. 

3. Облік операцій з власними акціями банку. 
Кількість годин: 2 год. 

Мета заняття: Формування професійних умінь і навичок 

студентів з обліковування капіталу банку. 

 
Завдання 12.1 

05.09.201__р. засновниками банку ПАТ «Рівне-банк» було 

внесено 50 % від суми запланованого ще незареєстрованого 

статутного капіталу банку на кореспондентський рахунок банку в 

НБУ, з яких 1 млн. грн. внесено готівкою в касу банку. 

10.09.201__ р. зареєстровано статутний капітал банку в обсязі 

180 млн. грн. 25.11.201__ р. засновниками внесено 25 млн. грн. до 

статутного капіталу банку шляхом перерахування коштів на 

кореспондентський рахунок банку в НБУ. 01.12.201__р. 

засновниками внесено решту коштів на кореспондентський рахунок 

банку в НБУ з метою остаточного погашення статутного капіталу 

банку. 

Завдання: відобразити операції на рахунках бухгалтерського 

обліку банку ПАТ «Рівне-Банк». 

 

Завдання 12.2 

В жовтні 201_ р. загальними зборами акціонерів ПАТ КБ «Банк- 

Форум» було прийнято рішення про випуск 35 тис. штук власних 

простих акцій номіналом 1 грн. з метою подальшого перепродажу 
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акцій у кількості 30 тис. штук і анулювання 5 тис. штук.  Акції 

викуплялися в акціонерів за такими договірними цінами: 

- 8 тис. акцій за ціною 0,95 грн. за одну акцію (кошти 

сплачувались через касу банку); 

- 15 тис. акцій за ціною 1 грн. за одну акцію (кошти було 

перераховано на поточний рахунок юридичної особи, що відкритий 

в іншому банку); 

- 12 тис. акцій за ціною 1,1 грн. за одну акцію (кошти було 

перераховано на поточний рахунок фізичної особи, що відкритий у 

ПАТ КБ «Банк Форум»). Викуплені акції у кількості 30 тис. штук 

були перепродані ПП «Сфера», що обслуговується в даному банку 

за ціною 1,2 грн. за одну акцію; 5 тис. акцій було анульовано. 

Завдання: скласти бухгалтерські проведення за операціями ПАТ 

КБ «Банк-Форум». 

 

Питання для обговорення: 

1. Нормами якого нормативно-правового документа 

регулюється структура банківської системи України? 

2. Сформулюйте визначення державного банку. 

3. За яким принципом створюються кооперативні банки? 

4. Які ви знаєте види капіталу банку? 

5. Яким має бути розмір статутного капіталу банку? 

6. Який капітал є основним капіталом банку? Який капітал є 

додатковим  капіталом банку? 

7. На якому рахунку обліковується зареєстрований статутний 

капітал банку? 

8. Яким проведенням формується створення зареєстрованого 

капіталу банку, що є ще несплаченим? 

9. Як в бухгалтерському обліку відображається внесення 

коштів засновниками до статутного капіталу? 

10. У яких випадках банк має право збільшувати статутний 

капітал? 

 

�  Література: [1, с. 33-47; 2, с. 162-175; 3; 9] 
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Практичне заняття № 13 
ТЕМА: «МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З 

ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ. ТИПОВІ ПРОВЕДЕННЯ З 
ПРИДБАННЯ ТА ПРОДАЖУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, 

НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ» 
 
План заняття: 
1. Основні засади побудови обліку основних засобів банку. 

2. Облік операцій з основними засобами банку. 

 
Кількість годин: 2 год. 

Мета заняття: Формування професійних умінь і навичок 

студентів з обліковування операцій з основними засобами. 

 

Завдання 13.1 
ПАТ «Укргазбанк» у грудні 201__ р. придбано у клієнта банку- 

фізичної особи шляхом попередньої оплати вантажопасажирський 

автобус «Газель» за 157 000 грн. Цього ж місяця об’єкт введено в 

експлуатацію. Встановлена банком ліквідаційна вартість – 7 000 

грн. Визначений термін використання – 7 років.  

Завдання: обчислити щорічну суму амортизації та відобразити 

на рахунках бухгалтерського обліку операції з придбання основного 

засобу, його введення  в експлуатацію, нарахування амортизації за 

січень наступного року, якщо банком використовується 

кумулятивний метод нарахування амортизації. 

Завдання 13.2 
1.08.201_ р. ПАТ КБ «Приватбанк» шляхом попередньої оплати 

придбало нове приміщення для розміщення у ньому відділення 

банку. Вартість одноповерхової будівлі складає 360 000 грн. 

5.08.201_ р. приміщення введено в експлуатацію. Очікуваний 

термін експлуатації становить 20 років. Метод нарахування 

амортизації – прямолінійний.  

10.10.201_ р. ПАТ КБ «Приватбанк» реалізувало приміщення для 

клієнта банку за ціною 390 000 грн. 

11.10.201_ р.  надійшли кошти на кореспондентський рахунок 

банку в НБУ за реалізоване приміщення. 

Завдання: відобразити операції на рахунках бухгалтерського 

обліку ПАТ КБ «Приватбанк», зазначити необхідні документи. 
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Питання для обговорення: 

1. Яким нормативно-правовим документом визначено 

методичні засади облікової інформації про операції з основними 

засобами, іншими необоротними матеріальними активами та з 

нематеріальними активами банків України? 

2. Сформулюйте визначення економічної сутності основних 

засобів. Яке визначення основних засобів наведено у 

Податковому кодексі України? 

3. За яких умов об’єкт основних засобів визнається активом? 

4. За якою вартістю придбані чи створені основні засоби 

зараховуються на баланс банку? 

5. На які групи поділяються основні засоби для цілей 

бухгалтерського обліку? 

6. На підставі яких документів здійснюється оприбуткування 

основних засобів на баланс банку? 

7. Що включає облікова процедура з придбання основних 

засобів? 

8. Як обліковується попередня оплата за основні засоби? 
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Приклад заповнення меморіального ордера з обліку основних засобів 
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9. Які облікові записи передбачає процедура зі створення 

основних засобів власними силами банку? 

10. Які вам відомі мінімальні терміни експлуатації основних 

засобів, що передбачені Податковим кодексом України? 

 

�  Література: [1, с. 181-195; 9] 

 

 

Практичне заняття № 14 
ТЕМА: «НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ:ОБЛІК ЇХ ПРИДБАННЯ. 

НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ПРЯМОЛІНІЙНИМ МЕТОДОМ. 
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ» 

 
План заняття: 
1. Основні засади побудови обліку нематеріальних активів 

банку. 

2.  Облік операцій з нематеріальними активами банку. 

 
Кількість годин: 2 год. 

Мета заняття: практично ознайомити студентів з типовими 

проведеннями з обліку операцій з нематеріальними активами 

банків. 

 
 

Завдання 14.1 
Банком ПАТ «Укргазбанк» у січні  201_ р. придбано право на 

об’єкт промислової власності. Первісна вартість – 300 000 грн. 

Ліквідаційна вартість не встановлена. Визначений термін 

використання – 10 років.  

Завдання: обчислити щорічну суму амортизації та відобразити 

на рахунках бухгалтерського обліку операції з нарахування 

амортизації за лютий 201_ р., якщо банком використовується: 

а) прямолінійний метод нарахування амортизації; 

б) кумулятивний метод нарахування амортизації. 
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Завдання 14.2 

ПАТ КБ «Фінанси та кредит» запроваджує нову комп’ютерну 

систему. Для встановлення комп’ютерів придбано окреме 

приміщення. У процесі його обладнання банк 21.04.201_ р. здійснив 

на умовах попередньої оплати такі витрати: вартість комп’ютерів – 

300 000 грн.; вартість придбаного приміщення у клієнта банку – 

500 000 грн.; вартість розроблення програмного забезпечення – 

200 000 грн. 29 квітня об’єкти введено в експлуатацію. 

Завдання: скласти бухгалтерські проведення за операціями 

банку ПАТ КБ «Фінанси та кредит».  

 

Питання для обговорення: 

1. Яким нормативно-правовим документом визначено методичні 

засади облікової інформації про операції з нематеріальними 

активами банків України? 

2. Сформулюйте визначення економічної сутності 

нематеріальних активів.  

3. Порівняйте визначення нематеріальних активів, що 

регламентовані бухгалтерським та податковим законодавством. 

4. За яких умов об’єкт нематеріальних активів визнається 

активом? 

5. За якою вартістю придбані чи створені нематеріальні активи 

зараховуються на баланс банку? 

6. На які групи поділяються нематеріальні активи для цілей 

бухгалтерського обліку? 

7. Що включає облікова процедура з придбання нематеріальних 

активів? 

8. Як обліковується попередня оплата за нематеріальні активи? 

9.   Що обліковується на рахунках 6490 і 7490? 

10.  Яке проведення формується при реалізації нематеріальних 

активів банку на суму зносу? 

 

 

�  Література: [1, с. 195-210; 9] 
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Практичне заняття № 15 
ТЕМА: «ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ, ФОРМУВАННЯ 

ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ» 
 
План заняття: 
1. Сутність та визнання доходів і витрат банку. 

2. Види доходів і витрат банку. 

3. Методика обліку доходів і витрат банку. 

4. Облік фінансових результатів і розподілу прибутку. 

 
Кількість годин: 2 год. 

Мета заняття: практично ознайомити студентів з типовими 

проведеннями з обліку доходів і витрат банків. 

 
 

Завдання 15.1 
За результатами звітного року банк «Рівне-Мрія» отримав 

доходи в обсязі 9500 тис. грн. та поніс витрати у сумі 8950 тис. грн.  

Завдання: визначити фінансовий результат діяльності банку та 

відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку, якщо 10% 

від прибутку спрямовано у загальні резерви, 5 % – в інші фонди 

банку, решта – до складу нерозподілених прибутків. 

 
Завдання 15.2 

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку ПАТ КБ 

«Креатив-Банк» наступні операції: 

1) Нараховано відсотки банком за користування коштами на 

вимогу фізичних осіб – 58900 грн. 

2) Нараховано відсотки банком за строковим вкладом 

(депозитом) суб’єктів господарювання – 81000 грн. 

3) Нараховано відсотки за іпотечними кредитами, що надані 

суб’єктам господарювання – 900 грн. 

4) Нараховано відсотки за кредитами в поточну діяльність, що 

надані суб’єктам господарювання – 48100 грн. 

5) Нараховано проценти за строковим вкладом (депозитом) 

фізичних осіб – 2900 грн. 
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Питання для обговорення: 

1. Який документ визначає правила обліку доходів і витрат? 

2. Сформулюйте визначення доходів і витрат. 

3. За яких умов визнаються доходи і витрати? 

4. Які надходження від інших осіб не визнаються доходами? 

5. Що не визнається витратами і не включається до звіту про 

фінансові результати? 

6. У яких випадках виникають доходи і витрати банків? 

7. Які доходи і витрати виникають у результаті ведення 

банком операційної діяльності? 

8. Які доходи і витрати виникають у результаті ведення 

банком фінансової діяльності? 

9. Які доходи і витрати виникають у результаті ведення 

банком інвестиційної діяльності? 

10. На рахунках яких класів обліковуються доходи і витрати? 

�  Література: [1, с. 47-62; 9] 

 
5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова література 

1. Павелко О.В. Облік у банках: навч. посіб. / О.В. Павелко. – 

Рівне: НУВГП, 2012. – 277 с. 

2. Волкова І.А. Бухгалтерський облік у банках: навч. пос. / 

І.А.Волкова. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 520 с. 

 

Допоміжна література 

3. Про Національний Банк України : Закон України від 20 травня 

1999 р. № 679-XІV (зі змінами).  – Режим доступу: http: // 

zakon.rada.gov.ua. 

4. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в 

національній валюті: Постанова Правління Національного банку 

України від 21.01.2004 р. № 22 (зі змінами). – Режим доступу: http: 

// zakon.rada.gov.ua. 

5. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних                

(депозитних) операцій та формування і використання резервів під 

кредитні  ризики в банках України : Постанова Правління 

Національного банку України від 27.12.2007 № 481 (зі змінами). – 

Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. 
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6. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і 

нематеріальних активів банків України: Постанова Правління 

Національного банку України від 20.12.2005  № 480 (зі змінами). – 

Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. 

7. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній 

валюті та банківських металах у банках України: Постанова 

Правління Національного банку України від 17.11.2004  № 555 (зі 

змінами). – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. 

8. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні: 

Постанова Правління Національного банку України від 01.06.2011р. 

№ 174 (зі змінами). – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. 

9. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського 

обліку банків України: Постанова Правління Національного банку 

України від 17.06.2004  №280 (зі змінами). – Режим доступу: http: // 

zakon.rada.gov.ua. 

10. Інструкція про порядок складання та оприлюднення 

фінансової звітності банків України: Постанова Правління 

Національного банку України від 27.12.2007 № 480 (зі змінами). – 

Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Наукова бібліотека НУВГП  (м. Рівне, вул. Приходька, 75). 

2. Вісник Національного Банку України: [щомісячний 

ілюстрований науково-практичний журнал НБУ]. – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/Publication/visnuk.htm. 

3. http://www.bank.gov.ua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


